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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

28/1996. (IX.30.) számú 
R E N D E L E T E 

 
     az emléktábla-állításról 

 
(módosításokkal egységes szerkezetben)1 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  (a továbbiakban: 
Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16 §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - 
figyelemmel az építési és a használatbavételi engedélyezési eljárásról szóló 
12/1986 (XII.30.) ÉVM. számú rendelet 8. §-ának 20. pontjára is - az 
emléktábla-állításról a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

E rendelet hatálya az Önkormányzat illetékességi területén közterületen, 
középületben, illetve közterületről jól látható magánterületen történő emléktábla-
állításra terjed ki, előírásait értelemszerűen alkalmazni kell a jogszerűen 
felállított emléktábla áthelyezése, szövegének megváltoztatása, vagy 
eltávolítása esetén is.  
 

2.§ 
 
 (1) E rendelet alkalmazásában emléktábla: az emlékműnek és 
művészeti alkotásnak nem minősülő, valamely történelmi jelentőségű 
személynek vagy eseménynek emléket állító szöveges tábla. 
 (2) E rendelet előírásait - a 6. §-ban foglal eltérésekkel - megfelelően 
alkalmazni kell az egyes épületek építészeti értékét, tervezését, építését vagy 
felújítását megörökítő szöveges táblák esetében is. 
 

3.§ 
 

 (1) Az Önkormányzat illetékességi területén történő emléktábla-
állításhoz a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A Képviselő-
testület ezen határozatának meghozatalakor arról dönt, hogy az emléktábla a 
javasolt szöveggel a javasolt helyen - a szükséges hatósági engedélyek 
megadása esetén - felállítható-e. 
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott döntés meghozatala előtt ki kell 
kérni a Közművelődési és Oktatási Bizottság véleményét. 
 

4.§ 
 

 (1) Az emléktábla-állítással kapcsolatos önkormányzati döntés 
meghozatala előtt az emléktábla tervezett szövegéről történeti és nyelvi 
szempontokból szakvéleményt kell beszerezni. 
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 (2) A nem az Önkormányzat által kezdeményezett emléktábla-állítás 
esetén a kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, és abban meg 
kell jelölni az emléktábla tervezett pontos szövegét, és az emléktábla tervét, 
tervezett helyét.  
 (3) A nem az Önkormányzat által kezdeményezett emléktábla-állítás 
esetén a kérelem elbírálásával (szakvélemények beszerzése) és az emléktábla-
állítással összefüggésben felmerülő költségeket a kezdeményező viseli. 
 (4) Az Önkormányzat tulajdonában levő épületen vagy közterületen 
tervezett emléktábla-állítás esetén a Képviselő-testületnek az emléktábla-
állításhoz történő hozzájáruló döntése magában foglalja a tulajdonosi 
hozzájárulást is. 
 

5.§ 
 

 (1) Az emléktábla elhelyezése - méretétől függetlenül - csak építési 
engedély alapján lehetséges. Az építésügyi hatósági eljárás megindítására 
csak akkor kerülhet sor, ha a Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdése szerinti 
hozzájáruló döntését meghozta. Az építési engedély iránti kérelemhez 
mellékelni kell a felállítandó emléktábla és az érintett ingatlan tulajdonosai 
között - az emléktábla elhelyezésével kapcsolatban - létrejött megállapodást.  
 (2) Az építési engedély megadása előtt be kell szerezni a főépítész 
szakvéleményét, az emléktábla méretét, anyagát, a jóváhagyott szövegének 
tipográfiáját, valamint épülethomlokzaton történő elhelyezés esetén az 
építészeti megoldását illetően. 
 (3) Az építésügyi hatóság az építési engedélyben mind az emléktábla, 
mind az érintett ingatlan tulajdonosa felé rendelkezik az emléktábla 
megóvásával kapcsolatos előírásokról. 
 (4) Az emléktábla-állításhoz szükséges Képviselő-testületi hozzájárulás 
és az építési engedély megadása nem helyettesíti a jogszabályban előírt egyéb 
hatósági eljárásokat és engedélyeket. 
 

6.§ 
 

A 2. § (2) bekezdésében meghatározott tábla tervezett felállítása előtt az 
Önkormányzat részéről történő hozzájárulás megadásáról a polgármester dönt. 
A hozzájárulás megadása előtt - szükség szerint - a tárgykörben illetékes 
szakértő véleményét kell beszerezni. 
 

7.§ 
 

Az emléktábla karbantartásáról, állagának megóvásáról és felújításáról a tábla 
mindenkori tulajdonosa köteles gondoskodni. 
 

8.§ 
 

Az e rendelet előírásainak megsértésével elhelyezett emléktábla eltávolításáról 
- az elhelyező költségére - a polgármester gondoskodik. 
 

9.§ 
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Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt 
megelőzően felállított emléktáblák áthelyezése, szövegének megváltoztatása 
vagy eltávolítása esetén is alkalmazni kell. 

 
 
 
 

   
 


